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ழகஶத்துல் பித்ர் ஓர் லிரக்கம் 

S.I. இமாம் இப்னு யஹ்யா மவ்லானா 

அரலற்ம அருரஶரனும் நஷகற்ம அன்புைஶனு 

ஶகஷ அல்யஶஹ்லின் தஷரு நஶம் கஶண்டு ஆம்பம் 
ெய்கஷமன் 

     அல்யஶஹ்லின் கருைபம் ெஶந்தஷபம், இறுதஷத் தூதர் 
பவம்து( ழல்) அலர்கரின் ீதும், அலர்கரின் 
கஷரஶர், தஶறர்கள் ஶலரின் ீதும் உண்ைஶலதஶக. 

     ‘ழகஶதுல் பித்ர்’ இது றஶன் ஶத நஶன்பின் 
நஷஷத்தம் நஶன்பஶரிகள் லறங்கும் ஒரு தர்ஶகும். லெதஷ 
உள்ர ல்யஶ நஶன்பஶரிகரின் ீதும் இது கைஶகும். 
லெதஷ னும் பஶது ெல்லந்தனஶக இருக்க லண்டும் 
ன்ம கட்ைஶம் இல்ய. பருநஶள் தஷனத்தஷன் உைவுக்குத் 
தலஶன ஆகஶத்த லிை யதஷக லெதஷ 
உள்ரலர்கரின் ீது இது கைஶகும். தன்னுை 
பஶரிப்பின் கஸளள்ர ெகயரின் ழகஶதுல் பித்ஶலபம் 
நஷமலற்றுலது, அலர்கரின் பஶரிப்பஶ ரனின் ீது 
கைஶகும். இதன பின் லரும் வதீஸ் தரிவு 
படுத்துகஷன்மது. 
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ُل اهللِ صىل اهلل عنيٍ وسنه ةَِصدَقِث  ِْ عي اةي عىر ريض اهلل عٌٍ قال " أَمَر َرُس
ٍُ )ابليُيق( ًَ ِْ ْي َتْىَؤًُ ُرِّ َوامَْعْتِد ِمىَّ ِغْْيِ َوامَْكتِْْيِ واْلْ  امِْفْطِر َعِي الصَّ

‚நீங்கள் உைலரித்து லரும் ெஷரிஶர், பரிஶர், 
சுதந்தஷம் பற்மலன், அடி ஆகஷஶரின் ழதகதுல் 
பித் நீங்கள் நஷலற்ம லண்டுன  நபிலர்கள் 
கட்ைரிட்ைஶர்கள்.‛ ன்று இப்னு உர் (றஷ) அலர்கள் 

அமஷலிக்கஷன்மஶர்கள்.(அல் பவகஸ) 

لُ  ِْ اهللِ صىل اهلل عنيٍ  عي عتد اهلل اةي عىر ريض اهلل عٌٍ قال " َفَرَض َرُس
َكِر  ُرِّ واذلَّ وسنه َزََكَة امِْفْطِر َصاًًع ِوْي َتْىٍر أْو َصاًًع ِوْي َشِعْْيٍ لََعَ امَْعْتِد واْلْ
ِغْْيِ وامَْكتِْْيِ ِوَي الُْىْسنِِىْْيَ وَأَمَر ةُِاَ أْن تَُؤدَّى َقْتَل ُخُرْوِج انلَّاِس  ْنََث والصَّ

ُ
واأل

الَةِ )ابلح  اري(إََل الصَّ

    ‚ஒரு ழஶஃ பரீத்தம் பறம் அல்யது கஶது 
ழகஶத்துல் பித்ஶகக் கஶடுப்பத, பஸ்யஷம் அடிின் 
ீதும், சுதந்தஷம் பற்மலனின் ீதும், ஆைின் ீதும், 
பண்ைின் ீதும் ெஷமஷஶன் ீதும், பரிஶர் ீதும் 
ழல் (ழல்) அலர்கள் கை ஶக்கஷனஶர்கள். லும்  
க்கள் தஶளகக்கஶகப் புமப்படு பன் அதன 
நஷமலற்றும் படிபம் உத்தலிட்ைஶர்கள்‛ ன்று 
அப்துல்யஶஹ் இப்னு உர் (றஷ) அலர்கள் இன்னஶரு 
ரிலஶத்தஷல் அமஷலித்துள் ரஶர்கள் (புகஶரீ) 
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     இந்த நபி ஶறஷகள் ழகஶத்துல் பித் 
நஷமலற்றுலது ெகய பஸ்யஷம்கரின் ீது கை 
ன்பதபம், அதன நஷமலற்றும் பஶறுப்பு 
பஶரிப்பஶரரின் ீது சுத்தப்பட்டுள்ரது ன்பதபம் 
டுத்துக் கஶட்டுகஷன்மன. 

     இனி அடுத்து லரும் வதீழக் கலைிப்பஶம். 

ائِِه  َرةً لِنصَّ ُْ عي اةي عتاس ريض اهلل عٌٍ قال "فرض رسِل اهلل َزََكَة امِْفْطِر ُط
ِِ َوالرََّفِث وَ  مٌَث ِوَي النَّْغ ِْ الةِ َفِِهَ َزََكٌة َوْقُت ا َقْتَل الصَّ ََ ا ُطْعَىًث لِنَْىَساكِْْيِ ، َوْي أدَّ

ِداوود( َدَقاِت )أة الَةِ َفِِهَ َصَدَقٌث ِوي الصَّ ا َبْعَد الصَّ ََ ا  َوَوْي أدَّ

‚லணீ் பச்சுக்கள் ற்றும் ஆபஶெ பச்சுக்கர லிட்டும் 
நஶன்பஶரித் தூய்ப் படுத்துலதற்கஶகவும், 
றகரின் உைவுக்கஶகவும் ‘ழகஶதுல் பித்’ ழல் 
(ழல்) அலர்கள் கைஶக்கஷனஶர்கள். லும் அதனத் 
தஶளகக்கு பன் ஶர் நஷமலற்றுகஷன்மஶஶ, அது  
ற்றுக் கஶள்ரப்பட்ை ழகஶத்தஶகும், லர் அதன 
தஶளககுப் பின்னர் நஷமலற்றுகஷன்மஶஶ, அது 
ன தர்ங்கரில் ஒரு தர்ஶகஷலிடும்‛ ன்று இப்னு 
அப்பஶஸ் (றஷ)அலர்கள் அமஷலிக்கஷன்மஶர்கள்.(அபூ தஶவூத்) 

   ழகஶதுல் பித்ரின் நஶக்கத்த இந்த வதீஸ் தரிவு 
படுத்துகஷன்மது. இதன் பயம் பன்று லிைங்கள் டுத்துக் 
கஶட்ைப்பட்டுள்ரன. ஒன்று நஶன்பு நஶற்மஷருக்கும் பஶது 
நஶன்பஶரிிைஷருந்து ற்பட்ை ெஷறு தலறுகளுக்கு 
ழகஶதுல் பித்ர், பிஶச்ெஷத்தஶக அகஷன்மது ன்பது. 
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னனில் லணீ் பச்சுக்கள், ற்றும் ஆபஶெ பச்சுகர 
லிட்டும் நஶன்பஶரி தலிர்ந்து கஶள்லது அலெஷம் 
ன்பதபம், அப்படில்யஶத நஶன்ப அல்யஶஹ் 
பஶருட்படுத்த ஶட்ைஶன், ன்பதபம் நபி ஶறஷகள் 
லறஷபறுத்துகஷன்மன. னினும் னிதன் ன்ம 
அடிப்பைில் ெஷய ெங்கரில் இவ்லஶமஶன தலறுகள் 
ற்பை லஶய்ப்புக்கள் இருக்கஷன்மன. அப்படிஶின் 
நஶன்பஶரிின் நஶன்பு பஶறஶகஷலிடும். அலன் 
பெஷத்தஷருந்ததஷலும், தஶகஷத்தஷ ருந்ததஷலும் பனில்யஶல் 
பஶய்லிடும். னல கஶருண் நபி அலர்கள், 
நஶன்பஶரிின் இந்தத் தலறுகளுக்குப் பிஶச்ெஷத்தஶக 
ழகஶதுல் பித்க் கைஶக்கஷ நஶன்பஶரிின் நஶன்பு 
பஶறஶகஷ லிைஶல் லறஷ அத்துத் தந்துள்ரஶர்கள், ன்பது 
இந்த வதீழஷயஷருந்து தரிலஶகும்  பதயஶலது 
லிைஶகும். 

    இண்ைஶலது அது றகளுக்கு ஆகஶஶக 
அகஷன்மது ன்ம லிைத்த இந்த வதீஸ் 
உைர்த்துகஷன்மது. 

    பன்மஶலது லிைம் அது நஷமலற்மப் பை லண்டி 
கஶயம் து ன்பதப் பற்மஷதஶகும். அதன்படி ழகஶதுல் 
பித்ர் ன்ம தர்ம் தஶளகக்கு பன் 
நஷமலற்மப்படுலது அலெஷம் ன்பது தரிவு. லும் 
இங்கு தஶளக ன்பது நஶன்புப் பருநஶரக் 
குமஷக்கஷன்மது ன்பதக் கலைத்தஷல் கஶள்ர லண்டும். 
பருநஶள் தஷனத்தஷல் ெல்லந்தர்கள் ஶத்தஷஷன்மஷ 
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றகள், லெதஷற்மஶர் ன்ம பஶகுபஶடின்மஷ ெகயரும் 
கஷழ்ச்ெஷபைன் இருக்க லண்டி ஒரு தஷனஶகும். னல 
அன்று லரும் பட்டினிஶடு இருப்பத நபிலர்கள் 
லிரும்பலில்ய. ஆகஶல்தஶன் அதனப் பருநஶள் 
தஶளகக்கு பன் நஷமலற்மஷ லிடும்படி நபிலர்கள் 
கட்ைரிட்ைஶர்கள். ழவஶபஶக்கள் பருநஶள் தஷனம் 
லரும் லில் கஶத்தஷருக்கஶல் ஓரிரு தஷனங்களுக்கு 
பன்னர் அதன நஷமலற்மஷ லிடுலஶர்கள், ன்று இப்னு 
உர் (றஷ) அலர்கள் அமஷலித்துள்ரஶர்கள். இந்த ெய்தஷ 
புகஶரிில் பதஷலஶகஷபள்ரது. 

   அடுத்தபடிஶகக் கலைிக்க லண்டி லிைம், இது 
ப்பஶது கைஶகும்? ன்பதஶகும். றஶன் ஶத்தஷன் 
இறுதஷ நஶரின் சூரின் அஸ்தனம் ஆனதும் ழகஶதுல் 
பித்ர் கைஶகஷலிடும். அது பதல் பருநஶள் 
தஶளகின் நம் ல அதன் நஶகும். னினும் 
றஶனின் ஆம்பம் பதல் க்கள் பருநஶள் 
தஶளகக்குச் ெல்லு பன் லில் இதன 
லறங்கயஶம். ஆினும் பருநஶரக்கு ஓரிரு 
தஷனங்களுக்கு பன்னர் அல்யது பருநஶர தஷனம் 
அதஷகஶயில் இதன லறங்குலது ெஷமந்ததஶகும். 
வ்லஶமஶினும் வதீழஷல் குமஷப்பிட்ைள்ரது பஶய  
தஶளகக்கு பன் அதன நஷமலற்மஷ லிைலண்டும். 
தஶளகின் பின் லறங்கப்படும் பித்ஶ, ழகஶதுல் 
பித்ஶலஶக அஶது. ஆகஶல் இந்த ழதகஶல 
ஶலரும் உரி பமில் லறங்க லஶய்ப்பரிக்கும் 
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லகில்  நஶன்புப் பருநஶரப் பிற்படுத்தஷத் தஶளலது 
ழஹன்னத்தஶகும். தஶளகின் பின் லறங்கும் தர்ம் 
ழகஶதுல் பித்ஶலஶக அஶத பட்ெத்தஷல், அதற்கு 
தர்த்தஷன் நன் கஷைத்தஶலும்,  நஶன்பில் ற்பட்ை 
தலறுகளுக்கு அது பிஶச்ெஷத்தஶக அ ஶட்ைது 
ன்பதப் புரிந்து கஶள்ர லண்டும். லும் பருநஶள் 
தஷனம் உதஶகு பன், அதஶலது றஶன் ஶதத்தஷன் 
கைெஷ நஶரின் சூரின் மலதற்கு பன் உிருைன் 
பிமந்த குறந்தக்கஶகவும் ழகஶதுல் பித்ர் கஶடுப்பது, 
குறந்தின் தந்தின் ீது, அல்யது பஶரிப்பஶரரின் 
ீது கைஶகும். ஆனஶல் அதன் பின் பிமந்த 
குறந்தக்கஶக ழகஶதுல் பித்ர் கைஶகஶது. 

ழகஶதுல் பித்ரின் அரவு 

ِل اهللِ صىل  ِْ ِد َرُس ُْ ٌَّا ُُنِْرُج ِِفْ َع عي أيب سعيد اخلدري )ريض اهلل عٌٍ( قال ُك
ِعْْيُ  ٌَا الشَّ َِْسِعْيٍد َوََكَن َطَعاَو َِْم امِْفْطِر َصاًًع ِوْي َطَعاٍم،َوَقاَل أةُ اهلل عنيٍ وسنه يَ

بِْيُب و قُِط واتلَّْىُر )ابلخاري(والزَّ
َ
 األ

‚நஶங்கள் ழல் (ழல்) அலர்கரின் கஶயத்தஷல், நஶன்பு 
பருநஶள் தஷனத்தஷல் ஒரு ‚ழஶஃ‚ உைல பித்ஶவுக்கஶக 
டுத்துக்  கஶள்லஶம், ன்று கூமஷ அபூ ழஈத் அல்குதரீ 
(றஷ) அலர்கள், கஶதுபம், உயர்ந்த தஷஶட்ெபம், 
பஶயஶைக் கட்டிபம்(cheese), பரீத்தம் பறபம் ங்கரின் 
ஆகஶஶக இருந்தன.‛ ன்று கூமஷனஶர்கள். 
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   ழல்(ழல்) அலர்கரின் கஶயத்தஷல் பஶலைியஷ 
ருந்த நஶன்கு லக உைவுகரப் பற்மஷ அபூ ழஈத் 
அல்குத்ரீ (றஷ) அலர்கள் இங்கு லிபரிக்கஷன்மஶர்கள். லும் 
ழகஶத்துல் பித்ருக்கஶக ஒதக்கப்படும் அந்த உைவு ஒரு 
ழஶஃ அரவு கஶண்ைதஶக இருந்தது, ன்பதபம் தரிவு 
படுத்துகஷன்மஶர்கள். தஶைிஶக இருந்தஶலும், பறஶக 
இருந்தஶலும்,   பித்ஶவுக்கஶக ஒதுக்கப்படும் அந்த உைலின் 
அரவு ஒ அரலக் கஶண்ைதஶக இருந்தது ன்பதபம் 
தரிவு படுத்துகஷன்மஶர்கள். இதஷயஷருந்து ஒவ்லஶரு 
பிதெத்தஷலும் லஶளம் க்கள் தஶங்கள் அடிப்பை 
உைலஶக உட்கஶள்ளும் ஆகஶத்தஷயஷயஷருந்து குமந்த 
பட்ெம் ஒரு ழஶஃ உைல ழதகதுல் பித்ஶலஶக கஶடுக்க 
லண்டும் ன்பது தரிலஶகஷன்மது. 

 .ன்பது ஒரு பகத்தல் அரலஶகும் (ழஶஃ)‘صاع
அவ்லஶ   ُمد (பத்த) ன்பதுவும் ஒரு பகத்தல் 
அரலஶகும். ெஶதஶை நடுத்த னிதனின் இண்டு 
ககள் நஷம அள்ரி டுக்கும் ஒரு அரவு,   ُمد)  பத்த( 
னப்படும். இப்படி நஶன்கு பத்துகரக் கஶண்ை 

கஶள்ரரவு ஒரு   َصاع (ழஶஃ) னப்படும். கரஶல் 
அரந்து கஶடுக்கும் அரல பம ழல் (ழல்) 
அலர்கரின் صاع அரல ன்பர். னல ல்யஶ உைவு 
லககரபம் நபிலர்கரின் அரல அடிப்பைில் 
அரந்து ஒரு ழஶஃ பித்ஶ கஶடுத்தஶல் பிச்ெஷன 
இருக்கஶது. ஆனஶல் அதன நஷறுல அடிப்பைில் 
லறங்கும் பஶத ெஷக்கல் ற்படுகஷன்மது.  
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னனில் ல்யஶ லக உைலின் கனபம் (size) 
ெஶனல அல்ய. ஒரு பிடி கஶதுபம் 
இன்னஶரு பிடி அரிெஷபம் நஷறுத்துப் பஶர்த்தஶல் லித்தஷஶெம் 
லிரங்கும். னல உதஶைஶக ஒரு ழஶஃ அரிெஷ, 
இண்ை கஷயஶ னில், ஒரு ழஶஃ கஶது அத 
நஷமக கஶண்ைதஶக இருக்கஶது. லும் பத்து பர்   
தங்கரின் ககரஶல் அள்ரி டுத்த ஒ லக 
தஶனித்தஷன் ஒரு ழஶஃ நஷறுத்துப் பஶர்த்தஶல் கூை, 
அனகஶக அதுவும்  ெ ைக் கஶண்டிருக்கஶது.  

இதனஶல்தஶன் உழீன் (ஹ்) அலர்கள் ஒரு ழஶஃ 2100 
கஷஶம் ன்று கைித்த பஶது ற்மலர்கள் 2500 கஷஶம் 
ன்றும், 3000 கஷஶம் ன்றும் கைித்துள்ரதக் கஶை 
படிகஷன்மது. லும் அஹ்னஶப்கரின் கைிப்பின்படி ஒரு 
ழஶஃலின் நஷம நஶன்கு கஷயஶலப் பஶக்கஷலும் ெற்று 
அதஷகஶகும். னலதஶன் ழல்(ழல்) அலர்கரின் ழஶஃ 
இன் பிகஶம் ஒரு ழஶஃ உைவுப் பஶருர ககரஶல் 
அரந்து பித்ஶ லறங்குலத ெஷமந்தது ன ெஷய அமஷஞர்கள் 
அபிப்பிஶப்படுகஷன்மனர். ளய்க் பின் பஶஸ் (ஹ்) 
அலர்கள் ஒரு ழஶஃ லின் ை 3000 கஷஶம் = 3 கஷயஶ 
ன தஷத்துள்ர பஶதஷலும், ழல்(ழல்) அலர்கரின் 
அரலப்படி ககரஶல் அரப்பத பைிப்பஶன 
பமன அலர்கள் குமஷப்பிட்டுள்ரஶர்கள். 

லும் ழஊதஷ அபிஶலில் ஒரு ஆரின் ழகஶத்துல் 
பித்ரின் அரவு பஶதுலஶக 3000 கஷஶம் = 3கஷயஶ ன 
தீர்ஶைிக்கப் பட்டுள்ர பஶதஷலும், அல்ஜரீிஶ, டூனிளஷஶ 
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பஶன்ம நஶடுகரில், அங்கு பித்ஶவுக்கஶகப் பன்படுத்தஷ 
லருகஷன்ம உைவு லககள் ஒவ்லஶன்றுக்கும் 
லித்தஷஶெஶன நஷறுல பம நைபமப் படுத்தப் 
பட்டு லருகஷன்மன, ன்பது இங்கு கலைிக்கத் தக்கதஶகும். 
டூனளீஷஶ, அல்ஜரீிஶ பஶன்ம அபு நஶடுகரில் 
பித்ஶவுக்குப் பன்படுத்தும் ெஷய பஶருட்கரபம் 
அலற்மஷன் அரலபம் இங்கு குமஷப்பிடுலது 
பஶருத்தஶகும். 

கஶது ஶவு   2000gr, 

பருப்பு        2100gr 

கஶது   2040gr. 

உரர்ந்த தஷஶட்ெ 1640gr 

கைய          2000gr. 

அரிெஷ             2300gr 

பரீத்தம் பறம்   1800gr 

  பன்னர் குமஷப்பிட்ைது  பஶய ல்யஶ உைவுப் 
பஶருளும் ெ ை கஶண்ைல அல்ய ன்பத 
இந்த பட்டியஷலுள்ர நஷம லித்தஷஶெம் டுத்துக் 
கஶட்டுகஷன்மது. 

    லும் பித்ஶ லறங்கும் பஶது கட்ைஶஶக உைவுப் 
பஶருரத்தஶன் லறங்க லண்டுஶ? அல்யது அதன் 
பருதஷக்கு ற்மலஶறு பைம் லறங்யஶஶ? ன்ம 
லிைத்தஷல் இஶம்களுக்கு த்தஷில் கருத்து லறுபஶடு 
கஶைப்படுகஷமது. இஶம் ஶயஷக், இஶம் ளஶபிஈ, இஶம் 
அஹ்த் இப்னு வன்பல் ஆகஷ பன்று இஶம்களும் 
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உைவுப் பஶருளுக்கு ஶற்மைீஶக பைம் கஶடுக்க 
படிஶதன்கஷன்மனர். னினும் தன் லதஷலிைத்தஷல் 
பித்ஶலப் பம ஆரில்யஶத பஶது லரிிைங்களுக்கு 
அதன் பைத்த அனுப்பயஶம் ன்பது வன்பலீக்கரின் 
அபிப்பிஶஶகும். ஆனஶல் இஶம் அபூவனபீஶ (ஹ்) 
அலர்கள் பஶதுலஶக பைம் கஶடுப்பத அனுதஷத்துள் 
ரஶர்கள். இதன்படி கஷப்து நஶட்டில்  இவ்லஶண்டின் 
பித்ஶலின் பருதஷ அந்நஶட்டின் நஶைத்தஷன் பிகஶம் 
ட்டு  ‘ஜஹனஹ்’கள் ன தீர்ஶைிக்கப்பட்டுள்ரது, ன்பது 
இங்கு குமஷப்பிைத்தக்கது. 

   இதல்யஶம் கலைிக்கும் பஶது ல்யஶ க்களும் 
அலலர் நஶட்டு உயஶக்கரின் பஶதுலஶன படிலின்படி 
ழகஶத்துல் பித் லறங்குலதஷல் ஆட்ெபன இல்ய 
ன்பது தரிலஶகஷமது. ல்யஶம் அமஷந்தலன் அல்யஶஹ் 
ஒருலன. 

 

 هللا وسلم  على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى 

தஷக்குலல்ய இஶம் (ளஶதீ- பங்களூர்) 

 09\07\2015 
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